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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2246 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നില�ർ േറാ ഡ്  െറയിൽേവ േ�ഷനിൽ വൺ േവ ഐ.ആർ.എസ്  �ാ�്േഫാം നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) എം.എൽ.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി

�കാരം 2019-20 സാ��ിക വർഷം േ�ാജ�്

ഐ.ടി. 11262 ആയി 12.50 ല�ം അട�ൽ

�കയിൽ അ�വദി�ി�� നില�ർ േറാ ഡ്

െറയിൽേവ േ�ഷനിൽ വൺ േവ ഐ.ആർ.എസ് .
�ാ�്േഫാം നിർ�ാണം എ� ���ി ഇ�വെര�ം

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
ഈ ���ി�ായി 12,50,000/- �പ ബിൽ

റഫറൻസ്  നം.21115019951 8500335213,
തീയതി 24/08/2021 ആയി െചൈ� സൗ�്

െറയിൽേവ അ�ൗ�് നം. 1186402609 ൽ
െഡേ�ാസി�് െച�ി��്. െറയിൽെവ ���ി

ആരംഭി�ി�ി�.

(ബി)
ഈ ���ി�െട അട�ൽ �ക െറയിൽേവ�്

െഡേ�ാസി�് െച��തിന് മല�റം തേ�ശ

സ�യംഭരണം വ��് വിഭാഗം എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയർ സമർ�ി� ഫയലിൽ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�ായി 12,50,000/- �പ ബിൽ

റഫറൻസ്  നം.21115019951 8500335213,
തീയതി 24/08/2021 ആയി െചൈ� സൗ�്

െറയിൽേവ അ�ൗ�് നം. 1186402609 ൽ
െഡേ�ാസി�് െച�ി��്. െറയിൽെവ ���ി

ആരംഭി�ി�ി�.

(സി) മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം

എം.എൽ.എ.മാരാണ് 2016-17 �തൽ 2020-21
വെര ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

െറയിൽേവ േ�ഷ�കളിൽ വിവിധ ���ികൾ

നിർേ�ശി�െത�ം നിർേ�ശി� വർഷ�ം അട�ൽ

�ക�ം ���ിക�െട നിർ�ഹണ അവ��ം

അട��� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

വിശദാംശം അട�ിയ ലി�് ഇേതാ െടാ�ം

ഉ�ട�ം െച��.

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല മ�് എം.എൽ.എ.മാർ

െറയിൽേവ േ�ഷ�കളിൽ 2019-20ന് േശഷം

ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്നിർേ�ശി�

���ികൾ നിർ�ഹി�ി�ം നില�ർ എം.എൽ.എ.
നിർേ�ശി� ���ികൾ�് മാ�ം ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�ം നിർ�ഹി��തി�ം

േബാധ�ർ�മായ കാലതാമസം മല�റം തേ�ശ

സ�യംഭരണ വ��് വിഭാഗം എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിൽ ഉ�ാ��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഇ�
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(ഇ) ഈ ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം

എ�ാണ് ക���ത്; ��ത ഫയലിൽ

ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ർ മന:�ർ�മായ

കാലതാമസം വ��ിയി�െ��ിൽ

അവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

(ഇ) മന:�ർ�മായ കാലതാമസം വ��ിയി�ി�.
െറയിൽേവ�് �ക ൈകമാറിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



PID Project Name FY Estimate MLA Status

11262 2019-2020          1,250,000.00 Nilambur

8266 2018-2019          3,500,000.00 Nilambur

8245 വവാണണിയമ്പലലം ററെയണില്വവ വസ്റ്റേഷനണില് ഹഹൈ റലവല് പപ്ലവാറപ് വഫവാലം നണിര്മവാണലം 2018-2019          5,000,000.00 Wandoor

9986 2019-2020         15,000,000.00 Thanur

3648 2017-2018          8,636,000.00 Thanur

12703 തണിരരൂര് ററെയണില്റവ വസ്റ്റേഷനണില് പബപ്ലണികപ് കലംഫര്ടപ് വസ്റ്റേഷൻ നണിര്മവാണലം 2020-2021          2,000,000.00 Tirur

നണിലമ്പരൂര് വറെവാഡപ് ററെയണില്റവ വസ്റ്റേഷനണില് വണ് വബ ഐ.ആര്.എസപ് ഹടൈപപ് പപ്ലവാറപ് വഫവാലം 
റഷല്റര് നണിര്മവാണലം

ററെയണില് വവകപ് റഡവപവാസണിറപ് 
റചെയപ്തത

നണിലമ്പരൂര് -റഷവാര്ണരൂര് ററെയണില് പവാതയണില് രവാമങതതപ് എന്ന സ്ഥലതപ് സബപ് വവ 
നണിര്മവാണലം

ററെയണില് വവകപ് റഡവപവാസണിറപ് 
റചെയപ്തത

ററെയണില് വവകപ് റഡവപവാസണിറപ് 
റചെയപ്തത

തവാനരൂര് ററെയണില്റവ വസ്റ്റേഷനണില് പതതണിയ ടൈണികറപ് റകകൌണ്ടറെതലം റവയണിറണിലംഗപ് റഷഡതലം 
(അനതബന്ധ റസകൌകരപ്യങ്ങള് ഉള്പറടൈ) നണിര്മണികല്

ററെയണില് വവകപ് റഡവപവാസണിറപ് 
റചെയപ്തത

തവാനരൂര് നഗരസഭവാ പരണിധണിയണില്റപട തവാനരൂര് ററെയണില്റവ വസ്റ്റേഷനണില് നണിലവണിലതള്ള 
ഫതടപ്ഓവര് ബപ്രണിഡപ്ജപ് രണ്ടപ് ഭവാഗവതകതലം നനീടല്

ററെയണില് വവകപ് റഡവപവാസണിറപ് 
റചെയപ്തത

ററെയണില് വവകപ് റഡവപവാസണിറപ് 
റചെയപ്തത
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